
  
 

MEETJESLANDSE MEESTERS IN MALDEGEM 
Kunstproject voor en door iedereen 

die gepassioneerd is door kunst & erfgoed 

 

 

Van: cultuurdienst 

Naam: Isabel Ginneberge 

Datum: 13/12/2018 

Tijdstip: 19.30 uur  

Aanwezig: Casier Hubert, De Baets Ann (KF Verenigde Vrienden Adegem; cultuurraad), De Bolster Hilde 

(Boomgaerdgroep), De Buysscher Jean-Claude, De Coninck Albert, De Waegenaere Inge (VZW De 

Vierklaver), De Waele Catherine (Boomgaerdgroep), Dhont Etienne (Cultuurraad; erfgoedcomité), 

Fevery Ingrid, Ginneberge Isabel (Cultuurdienst), Gyselinck Caroline, Hoste Trui (Boomgaerdgroep), 

Lateste Dino (Cultuurraad), Martens Marc (HK Het Ambacht Maldegem), Michiels Guido, Notteboom 

Etienne  (Adegems Volkstheater), Poelman Marijke (Pinelle Art), Posman Martine, Putzeijs Lucie, 

Roegiers Patrick, Van Caeseele Omer, Van den Abeele Annemie, Verbiest Johan, Verhasselt Robby 
 

Verontschuldigd: Blomme Piet (Cultuurraad; erfgoedcomité), Posman Marianne, Sesselle Johan, 

Spaansen Lia, Vermeersch Louise (Comeet), Vyncke Els (KKF Nut en Vermaak; cultuurraad) 

 

INFOMOMENT 1 - VERSLAG 
 

1. Inleiding 

 

Zomer 2018 kwam het bericht dat het Forum voor Amateurkunsten, jarenlang coördinator van de Week 

van de Amateurkunsten, de stekker uit dit evenement haalt. Dat betekent niet dat al het creatieve 

talent in Maldegem voortaan achter gesloten deuren moet blijven. In 2019 zet het kunstzinnig 

erfgoedproject Meetjeslandse Meesters – naast het artistiek erfgoed van de regio – het meesterschap 

van de lokale (amateur)kunstenaars in de kijker.  

 

2. Meetjeslandse Meesters: toelichting project 

 

In navolging van het project Vlaamse Meesters 2018-2020, dat de werken van grootmeesters Rubens 

(2018), Bruegel (2019) en Van Eyck (2020) belicht, wil het project Meetjeslandse Meesters van Comeet 

(CultuurOverleg MEETjesland) ook de beeldende kunstenaars uit de regio in de kijker plaatsen en laten 

(her)ontdekken. Het project behelst volgende onderdelen: 

a) Staalkaart Meetjeslande Meesters (= erfgoedluik) (2018)  

b) Erfgoedluik = inspiratiebron en uitgangspunt activiteitenaanbod (2019) 

c) Netwerk van artistieke spelers uit de regio ondersteunen en versterken 

 

 

http://www.comeet.be/


  
 

a) Staalkaart/ inventaris Meetjeslandse Meesters (= erfgoedluik) 

 

In 2018 werd samen met enkele experten, erfgoedpartners en onderzoeksbureau Artoria het rijke 

kunstverleden van de streek in kaart gebracht en een inventaris opgesteld met “meesters van bij 

ons” op basis van volgende selectiecriteria: 

 de kunstenaar is schilder/beeldhouwer 

 de kunstenaar is reeds overleden 

 de kunstenaar is geboren, gestorven, of heeft een lange tijd gewoond/gewerkt in het 

Meetjesland 

 de kunstenaar wordt lokaal erkend en heeft een emotionele band met de regio 

(ereburgerschap, straatnamen, …) 

 de kunstenaar doorliep een parcours waaruit de artistieke waarde van zijn werk bleek 

(tentoonstellingen, werk in veilingen of museumcollecties) 

Een overzicht van alle meesters vind je op www.meetjeslandsemeesters.be.  

In bijlage 1 vind je meer info over de kunstenaars die voor Maldegem op de inventaris staan. 

 

b) Lokaal activiteitenaanbod 

 

Deze inventaris moet nu het uitgangspunt vormen voor een lokaal erfgoed- en/of kunstzinnig 

activiteitenaanbod. Voor Maldegem betekent dit dat de kunstenaars die voor Maldegem op de 

inventaris staan – maar evenzeer hun leven, hun werk, de door hen gebruikte technieken/ 

materialen, kleurenpalet, onderwerpen, de muziek uit de periode dat ze leefden, … – tot inspiratie 

kunnen strekken voor één of meerder activiteiten. Dit vervangt als het ware het WAK-thema van 

voorheen. 
 

Timing: gans 2019, met focus op periode april-september 
 

Iedereen kan zijn schouders zetten onder de campagne. 
 

Noot: de inventaris is GEEN definitief overzicht. Het is een aanzet en dynamisch werkinstrument. 

Dit betekent dus dat uitbreiding, eigen invulling zeker mogelijk is. Zo zou je in Maldegem bv. ook 

iets kunnen doen rond: 

 Patrick De Spiegelaere 

 Jozef Van Maldegem 

 Romaan Eugeen van Maldeghem 

 Modest Huys (~vriend van Victor De Lille, woonde even in crèmerietje in Noordstraat) 

 … 

 

3. Lokaal activiteitenaanbod in Maldegem 

 

a) Aanzet – reeds geplande activiteiten: 

 Nacht van de geschiedenis in teken van “Meesterschap” – Davidsfonds  

  → Romaan Eugeen van Maldegem, (Pieter Frans) & Jef Tinel (@ St. Barbarakerk  

 Atelierwerk Kuma  

  → eindejaarstentoonstelling in juni 

 Junior Journalist in teken van “Meesterschap” – Davidsfonds 

 Mus-e Belgium project i.s.m. Maricolen en kunstenaar Tim Onderbeke  

 → toonmoment tijdens weekend van Lokale Helden (26/04) en Erfgoeddag (28/04) 

 Graffitijam i.s.m. de jeugddienst (datum nog te bepalen) 

 Workshop met Lukas Verstraete i.s.m. Atheneum in de bib (najaar 2019) 

 Kunstendag voor kinderen in teken van Meetjeslandse Meesters (november 2019) 

 

http://www.meetjeslandsemeesters.be/


  
 

b) Andere ideeën voor activiteiten: 

 

 Gemeentelijke initiatieven: 

o Kunstmarkt  
Timing: tijdens braderie, avondmarkt, Maldegem-kermis 

Locatie: voorkeur voor markt in Maldegem, maar zou evengoed in deelgemeente(n) kunnen 

! grote tent 

o Window walk (raamtekenroute)  
Timing: start/ onthulling koppelen aan kunstmarkt (tijdens braderie, avondmarkt, Maldegem-kermis) 

Indien gekoppeld aan braderie, avondmarkt, Maldegem-kermis kunnen tijdens dit event ook andere 

tekenactiviteiten worden georganiseerd, bv. (krijt)tekenen op straat, karikatuurtekenen, tekenquiz/-

wedstrijd, … 

Locatie: winkeletalages Maldegem-centrum/ deelgemeenten, op ramen van openbare gebouwen, scholen 

(bv. ook in deelgemeenten), leegstaande panden en/ of vensters van particulieren 

! Duur dat tekeningen te zien zijn  goed afspreken met raameigenaar - overal even lang 

o Groepstentoonstelling  
Timing:  

- bij voorkeur mei-juni 

- koppeling maken met eindejaarsexpo Kuma 

- koppeling maken met andere events zoals braderie, avondmarkt of kermis 

Locatie: school, St. Annakasteel, tent, K-ba, kerk, gemeentehuis 

 

 Regionale initiatieven 

o Atelierroute (wandel- of fietsroute) 
tijdens zomer  

evt. gekoppeld aan workshop(s) 

in ieder atelier is 1 werk te zien van een MM 

zoektocht/ geocaching aan koppelen 

 

 Individuele initiatieven: 

o Boomgaerdtentoonstelling van 28 april t/m 5 mei: 14 plaatselijke kunstenaars in 

dialoog met werken van MM Kristine Lippens  

 

Noot: wie zelf een activiteit organiseert, kan deze invoeren op www.uitdatabank.be. Jouw 

activiteit verschijnt dan automatisch op www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters en 

www.meetjeslandsemeesters.be en in de UiTkalender in het gemeentelijke infomagazine. 

Opgelet: vergeet na het invoeren van jouw activiteit niet om het label "meetjeslandsemeesters" 

toe te voegen.  
 

Bijlage 2: invoerhandleiding 

Bijlage 3: activiteit labelen 

 

 Losse ideeën brainstorm: 

o Voordracht poëzie 

o Oude beelden beschilderen 

o Beeldenstorm 

o “Heilig Hart”-beelden in vensters plaatsen 

o Een schilderij acteren/ naspelen – tableau vivant 

o Levende beelden 

o Hedendaagse interpretatie maken van een bepaald werk 

o Kunstwerken MM inpakken om er zo aandacht op te vestigen(~Christo) 

o Foto maken met zelfde opstelling/ onderwerp als in schilderij 

o Wisselende expo’s van individuele kunstenaars in gemeentehuis, St. Annakasteel, … 

http://www.uitdatabank.be/
http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
http://www.meetjeslandsemeesters.be/


  
 

o Veiling voor het goede doel 

o Openluchttoneel – meesterlijk toneel 

o Masterclass in de tuin van ’t kasteeltje in de voetsporen van Modest Huys 

o # werken Modest Huys naar Maldegem halen voor expo 

o Samenwerking VZW Vierklaver met Maricolen 

o Wijndegustatie tijdens kunstevent 

o Overzichtstentoonstelling Jozef Van Maldeghem n.a.v. 100
 
geleden geboren in 1919  

o Expo met werken Koenraad Tinel vs. Pieter Frans Tinel 

o Gedeelte van oeuvre Pieter Frans Tinel presenteren in St. Barbarakerk 

o Kunst in de kerk ~religieuze kunst in de kijker 

o Concert met muziek uit periode Maldegems Meester 
 

Inspiratie nodig? Surf dan zeker eens naar www.meetjeslandsemeesters.be of check de 

inspiratiegids op www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters. 

c) Ondersteuning: 

 

 Via gemeente:  

Isabel Ginneberge = lokale coördinatie en inhoudelijke ondersteuning 

Cultuurdienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem, 050 72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be   
 

Je kan bij haar terecht voor o.a.: 

o Deelname aan gemeentelijke initiatieven 

o Zoeken naar geschikte locaties 

o Logistieke ondersteuning 

o Audiovisueel materiaal cultuurraad 

o Sabam en billijke vergoeding (enkel indien GRATIS toegankelijk) 

o Evenementenaanvraag UiTloket 

o Verzekering van tentoongestelde werken  

o Promotie via gemeentelijke kanalen 

o Financiële ondersteuning via projectfonds 

 

 Via Comeet: 

Louise Vermeersch = regionale coördinatie en inhoudelijke ondersteuning  

Aanwezig maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag 

Comeet, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo, 09 373 75 96, louise.vermeersch@comeet.be   
 

Je kan bij haar terecht voor o.a.: 

o Promotie:  

 website 

 nieuwsbrief 

 regionale kanalen  

 campagnemateriaal via www.meetjeslandsemeesters.be/voor-

organisatoren/ 

o Financiële ondersteuning mogelijk in samenspraak met cultuurdienst  

 

4. Volgende vergadering | infomoment 2 

Do 17 jan. 2019 | 19.30 uur | gemeentehuis Maldegem (raadzaal) 

http://www.meetjeslandsemeesters.be/
http://www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
mailto:cultuurdienst@maldegem.be
mailto:louise.vermeersch@comeet.be

